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Jouw persoonlijke DNA-rapport!
Voor je ligt jouw genetische voedingsrapport. Na het isoleren van het DNA hebben we het
genetisch materiaal nauwkeurig in kaart gebracht. In dit rapport combineren we de
genetische eigenschappen met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Op deze
manier krijg je inzicht in de invloed van jouw genen op je lichaam.
In dit rapport ligt de nadruk op voeding. Het is belangrijk om een voedingspatroon te
volgen dat past bij jouw lichaam. In het rapport worden de volgende onderwerpen
beschreven:

●

●

●

Gezond gewicht: Hier kijken we naar de aanleg die je hebt op overgewicht; de
balans tussen de hoeveelheid vet, eiwit en koolhydraten die voor jou optimaal zijn
om af te vallen, of om op gewicht te blijven; en de invloed van sporten en een
actieve levensstijl op het risico tot overgewicht.
Essentiële voedingsstoffen: De genetische aanleg voor het opnemen en gebruiken
van voedingsstoffen verschilt per persoon. Wij laten jouw genetische aanleg voor
de stofwisseling van een aantal essentiële voedingsstoffen zien, zodat je, indien
nodig, je voedingspatroon hierop kunt aanpassen.
(W)eet je dat?: In dit hoofdstuk bespreken wij een aantal leuke weetjes over
voeding in relatie met jouw DNA profiel.
Bij een aantal voedingsstoffen kan in het rapport staan dat je een
verhoogd risico hebt hier een tekort van te hebben. Dit betekent zeker niet
dat dit ook echt zo is. Dit heeft namelijk te maken met jouw levensstijl en
eetpatroon. Wanneer je voldoende van die voedingsstof binnenkrijgt is er
namelijk geen probleem. Het is dan ook verstandig, als blijkt dat je een
verhoogd risico hebt, de werkelijke waarde te laten meten door de
huisarts of voedingsdeskundige, zodat je zekerheid hebt of supplementen
noodzakelijk zijn. Wij geven dit aan met het icoon van een stethoscoop.

We hebben ons best gedaan om het rapport zo begrijpelijk mogelijk te maken. Staan er
toch dingen in die niet helemaal duidelijk zijn kijk dan eens in het boekje “Genetics 101”.
Natuurlijk kun je altijd contact met ons opnemen wanneer je nog vragen hebt.
Betrouwbaarheidsfactor
Elke SNP hebben wij een betrouwbaarheidsfactor gegeven
tussen de 1 en 5 sterren. Alle SNPs voldoen altijd aan onze
strenge minimumeisen, maar wij willen graag laten zien
dat er toch verschillen zijn. De score wordt weergegeven
door het icoontje hiernaast. Een uitgebreide uitleg over de
betrouwbaarheidsfactor kun je lezen in ‘Genetics 101’.
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Disclaimer
Dit rapport bevat de resultaten van jouw genetische test. Wij hebben de speekselkit die je
hebt opgestuurd uitvoerig geanalyseerd. De resultaten van deze analyse hebben uitsluitend
betrekking op sport en fysiologie. Ze zijn bedoeld om je te helpen jouw training en dieet te
optimaliseren en om jouw lichaam beter te leren begrijpen. Houdt bij het interpreteren van
dit rapport rekening met het volgende:
1
2

3

4

5

Als je van je huisarts het advies hebt gekregen om niet te sporten, verandert deze
rapportage daar natuurlijk niets aan.
We zijn er bij het samenstellen van dit rapport van uitgegaan dat je een goede
basisgezondheid en conditie hebt en dat je geen medische indicaties hebt waardoor
sporten voor jou onverstandig is.
We zijn er bij het samenstellen van dit rapport niet van uitgegaan dat je in de
afgelopen twaalf tot achttien maanden veelvuldig ziek bent geweest. Dit kunnen we
niet aan jouw DNA aflezen, je zult hier dus zelf rekening mee moeten houden.
Je mag door sporten nooit je veiligheid in gevaar brengen. Kun je bijvoorbeeld
door medicijngebruik niet veilig sporten? Dan moet je dit ook zeker niet doen,
ongeacht wat de resultaten van jouw analyse zijn.
Ten slotte hebben onze voedingsadviezen een beperkte reikwijdte: als je
voedselallergieën hebt, moet je die voedingsmiddelen natuurlijk onverminderd uit
de weg gaan. Wij kunnen met onze genetische analyse niet vaststellen welke
allergieën je hebt.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de adviezen in deze rapportage beter niet
kunt opvolgen. Raadpleeg altijd een arts, diëtist of sport- of trainingsdeskundige als je op
enig moment twijfelt aan wat voor jou het beste is. Dit rapport is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld door experts. Desondanks blijf jij zelf verantwoordelijk voor
jouw eigen acties en de gevolgen daarvan.
Omnigen B.V. en haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor schade of kosten die voorkomen uit het opvolgen van de adviezen in
dit rapport. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat onder meer, maar is niet beperkt
tot:
●
●
●
●
●

schade als gevolg van het verlies van persoonlijke gegevens;
persoonlijke gevolgschade;
blessure;
direct of indirecte schade aan derden of het bezit van derden;
aansprakelijkheden jegens derden.

De bovenstaande verklaring doet op geen enkele wijze afbreuk aan jouw rechten als
consument. En geen van bovenstaande behouden verminderen aansprakelijkheid in het geval
van opzettelijke fraude.
Bedenk goed dat DNA fungeert als blauwdruk voor veel van de processen in jouw lichaam.
Die worden echter ook door vele andere factoren beïnvloed. Neem ook jouw
omgevingsfactoren dus altijd mee in de keuzes die je maakt. Deze DNA-analyse is
uitsluitend bedoeld om jou te ondersteunen in het leren begrijpen van jouw lichaam en kan
nooit alleenstaand worden gebruikt om belangrijke keuzes mee te maken.
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1 - Gezond gewicht
Als we het hebben over lichaamsgewicht zijn er verschillende redenen waarom je hier mee bezig
kunt zijn. Misschien wil je op een gezond gewicht blijven of komen door af te vallen, om zo
gezondheidsrisico’s als diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen. Misschien ben je een
sporter en wil je graag binnen een bepaalde gewichtsklasse komen of blijven. En natuurlijk kan
het zo zijn dat je graag die extra pondjes eraf wilt krijgen om er net even wat beter uit te zien.
Wat de reden ook is, jouw genen spelen een cruciale rol in lichaamsgewicht en het risico op
overgewicht. Inzicht in deze genen geeft je de mogelijkheid om je voeding en training hierop af
te stemmen.
Allereerst is het belangrijk om te bepalen wat een gezond gewicht is, want dat is niet voor
iedereen gelijk. Eén methode voor het bepalen van een gezond gewicht is het berekenen van de
‘Body Mass Index’ (BMI). Deze bereken je door jouw gewicht (kg) te delen door jouw lengte (m)
in het kwadraat (BMI=kg/m2). Een gezond gewicht is een BMI tussen de 18,5 en 25. Wanneer
je een BMI hebt van boven de 25 is officieel sprake van overgewicht. Boven de 30 spreken we
van obesitas en boven de 40 van morbide obesitas. Wanneer jouw BMI boven de 25 komt, is
het verstandig om gewicht te verliezen en zo je gezondheidsrisico’s te beperken. Er zijn ook
uitzonderingen op de toepasbaarheid van BMI en overgewicht. Wanneer je veel en intensief
aan (kracht)sport doet zul je een bovengemiddelde hoeveelheid spiermassa hebben.
Spierweefsel is zwaarder dan vetweefsel, waardoor je lichaamsgewicht hoger zal zijn.
Daardoor kan je BMI oplopen zonder dat we het dan hebben over overgewicht. Voor mensen
die veel aan krachtsport doen is het dan ook verstandig om in plaats van enkel naar BMI te
kijken ook een vetmeting te doen, omdat dit een beter beeld geeft van jouw fysieke toestand.
Ook voor zwangere vrouwen is het berekenen van de BMI geen betrouwbaar instrument voor
het bepalen van gezond gewicht.
Dit rapport behandelt verschillende genetische factoren die het BMI kunnen beïnvloeden en het
biedt mogelijkheden om zelf je BMI beter in de hand te houden. Zo kijken we naar genen die
het risico op overgewicht verhogen. Ook geven we een advies over de verhouding waarin jij vet,
eiwit en koolhydraten in je voeding op moet nemen om zo goed mogelijk gewicht te verliezen.
Ten slotte geven we ook een indicatie op welke manier je lichaamsbeweging kunt gebruiken en
inzetten om gewicht te verliezen.
Wanneer je twijfelt of vragen hebt over het voedingsadvies dat voortkomt uit jouw genetische
analyse kun je hierover altijd contact met ons opnemen. Je kunt ook met dit rapport naar de
huisarts, voedingsdeskundige of personal trainer. Zij kunnen je dan helpen je voedingsschema op
de juiste manier aan te passen.
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1.1 - Aanleg voor overgewicht
“Ik heb gewoon zware botten” hoor je mensen nog wel eens zeggen,
wanneer ze toch wel een kilootje te zwaar zijn. Het overgewicht zit
hem natuurlijk niet in je botten, maar er is zeker een genetische
aanleg voor overgewicht die niet uitsluitend wordt bepaald door wat
en hoeveel je eet of hoeveel lichaamsbeweging je hebt. Zelfs als
deze gedragsfactoren voor verschillende mensen exact hetzelfde zijn,
zien we verschillen in BMI. Jouw genen spelen hier een rol in en
bepalen of je aanleg hebt voor een BMI dat hoger is dan gemiddeld.
We hebben van 19 markers het genotype bepaald. Deze markers
hebben allemaal een invloed op je BMI en zijn zogenaamde
risico-allelen op overgewicht (zie “Genetics 101” voor uitleg over wat
allelen zijn). In de tabel staan de naam van het gen, de specifieke
marker in het gen, jouw genotype en de invloed hiervan op je BMI.
Onderaan de tabel staat de score van alle 19 genen bij elkaar.
Gennaam
BDNF
DNAJC27
ETV5
FAIM2
FTO
GPRC5B
KCTD15
LINGO2
MAP2K5
MC4R
MTCH2
NEGR1
NRXN3
PRKD1
QPCTL
SEC16B
SH2B1
TFAP2B
TMEM18

SNP ID
rs10767664
rs713586
rs9816226
rs7138803
rs1558902
rs12444979
rs29941
rs10968576
rs2241423
rs571312
rs3817334
rs2815752
rs10150332
rs11847697
rs2287019
rs543874
rs7359397
rs987237
rs2867125

Genotype
TT
TT
AA
GG
TT
TT
TT
AA
AA
GG
CC
TT
TT
CC
TT
AA
CC
AA
AA
Totaal

BMI factor
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
+0.00
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Jouw risico op overgewicht is relatief laag. Je bezit weinig van de risico-allelen die zorgen voor
een verhoogde kans op overgewicht. Dit betekent ook dat, wanneer je wel last hebt van
overgewicht, je toch gemiddeld minder zwaar zult zijn dan mensen die een hogere score hebben.
Ook heb je het voordeel dat je makkelijker gewicht verliest dan mensen die meer risico-allelen
bezitten. Hoewel het voor jou misschien makkelijker is om op gezond gewicht te blijven, betekent
een uitkomst als deze niet dat je geen overgewicht zult ontwikkelen. Dit heeft in de praktijk
natuurlijk ook alles te maken met je voeding en lichaamsbeweging. Let dus altijd goed op wat je
eet en dat je voldoende beweegt.
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1.2 - Voeding
Je voeding bestaat voornamelijk uit zogenaamde macronutriënten die de belangrijkste bouw- en
brandstoffen van het lichaam zijn. Deze voedingsstoffen krijgt men via het spijsverteringskanaal
binnen en worden door het metabolisme (stofwisseling) van het lichaam in de cellen van je lichaam
opgenomen en gebruikt. Macronutriënten worden gebruikt als bouwstof voor nieuwe cellen van
het lichaam en voor het onderhoud van bestaande cellen. Ook voorzien ze in de energiebehoefte
van het lichaam. Ze zijn de brandstof om de processen in je lichaam van energie te voorzien, van
lopen en sporten tot denken en darmbewegingen.
De macronutriënten zijn op te splitsen in drie groepen: vet, eiwit en koolhydraten. Samen vormen
zij 100% van de energiebehoefte die je dagelijks nodig hebt. De energie die een voedingsstof
bevat wordt uitgedrukt in calorieën (of Joule). Gemiddeld heeft een man van 180 cm en 70 kilo
zo’n 2500 calorieën nodig. Voor een vrouw van 170 cm en 60 kilo zijn 2000 calorieën
voldoende.
Het is belangrijk te beseffen dat dit gemiddelde waarden zijn die niet kijken naar jouw
persoonlijke energiebehoefte, want die wordt mede bepaald door je leeftijd en voornamelijk je
levensstijl. Denk hierbij aan het werk dat je doet; zit je de hele dag achter een computer of doe je
zware fysieke arbeid? En natuurlijk of je sport of niet en of je dat dagelijks doet en hoe lang.
Wanneer je te zwaar bent en gewicht wil verliezen zul je minder calorieën op een dag binnen
moeten krijgen, om zo je lichaam de energie die het in de vorm van vet heeft opgeslagen zal
gaan gebruiken om aan de dagelijkse energiebehoefte te voldoen.
Helaas hebben tegenwoordig veel mensen last van overgewicht. Er zijn veel ‘dieetgoeroes’ die
beweren hét antwoord gevonden te hebben hoe je het best van die overtollige kilo’s af kan
komen. Ze vertellen bijvoorbeeld dat je absoluut geen vet mag eten of juist dat koolhydraten uit
den boze zijn. Voor de een levert zo’n dieet geweldige resultaten op, terwijl de ander er geen
gram van af lijkt te vallen. De reden voor dit verschil is voor een deel terug te vinden in de genen.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de verhouding tussen de consumptie van vet, eiwit
en koolhydraten bepalend is voor het succes om gewicht te verliezen en ook om dit op de lange
termijn zo te houden. Welke verhouding voor jou de juiste is om gewicht te verliezen, en dit eraf
te houden, wordt bepaald door jouw combinatie van genotypes van 4 markers (zie tabel voor
een overzicht en de rest van dit hoofdstuk voor een uitgebreidere uitleg per marker). Deze
genotypes geven een aanleiding tot een optimale verhouding waarin jij vet, eiwit en koolhydraten
moet eten zoals aangegeven in het diagram. Dit houdt dus in dat je moet bepalen hoeveel
calorieën je op een dag binnen moet krijgen en deze verdelen volgens de verhouding zoals in de
grafiek aangegeven.

Gennaam
APOA2
PPARG
TCF7L2
FTO

SNP ID
rs5082
rs1801282
rs7903146
rs9939609

Genotype
TT
CC
TT
AA
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Vet
Mensen zeggen soms dat ze al aankomen van het kijken naar een bakje patat. Kijken kan natuurlijk
geen kwaad, maar er blijken wel degelijk verschillen te zijn hoe het lichaam omgaat met vet. De een
zal veel makkelijker vetten opnemen en opslaan, terwijl de ander dit veel minder heeft en dus ook
veel minder risico heeft op overgewicht bij een hoge vetconsumptie.
Er is een verschil tussen de vetten die wij binnenkrijgen, de zogenaamde verzadigde en
onverzadigde vetten. Verzadigde vetten komen veelal uit dierlijke producten, zoals vet vlees en
zuivel, terwijl onverzadigde vetten meestal uit planten en vis komen. Verzadigde vetten zijn
schadelijker voor de gezondheid dan onverzadigde vetten. Probeer daarom, waar mogelijk, jouw
dagelijkse vet-inname voornamelijk uit onverzadigde vetten te laten bestaan. Ook als jouw
genotypering voor onderstaande genen je geen verhoogd risico door vetconsumptie geeft.
Het volledig vermijden van vet in je voeding is niet alleen vrijwel onmogelijk, maar ook onverstandig.
Vet is een belangrijk onderdeel van het lichaam. Zo is elke cel van jouw lichaam opgebouwd uit een
laagje vetzuren. Het gaat altijd om een balans in voedingsstoffen en ook vet hoort hierbij. Zelfs
wanneer jouw genen aanleiding geven tot een verhoogd risico op overgewicht door vet-inname zal
een laag-vetdieet voor zo’n 20% bestaan uit vet. Voor mensen met een genotype dat hen een
verhoogd risico op overgewicht geeft door met vet-inname is er dus wel aanleiding om bijzonder
goed te letten op de vetconsumptie en deze zoveel mogelijk uit onverzadigde vetten te laten
bestaan.

Gennaam: APOA2 - Zorgt voor gevoeligheid voor verzadigde vetten
SNP ID: rs5082 (T/C)
Deze marker in het APOA2-gen blijkt een verhoogd risico op
overgewicht met zich mee te brengen in combinatie met een
grote hoeveelheid verzadigde vetten in de voeding. APOA2 is
een belangrijk onderdeel van HDL-cholesterol deeltjes en speelt
zo een rol in vettransport. Het verhogen of verlagen van de
inname verzadigde vetten heeft veel effect op je
lichaamsgewicht. Varianten in dit gen zorgen voor een nog
grotere gevoeligheid voor verzadigd vet.
Jouw genotypering: TT
Dit genotype wordt niet in verband gebracht met een gevoeligheid voor verzadigde vetten.
Je zult met dit genotype even gemakkelijk (of moeilijk) gewicht verliezen bij het minderen in
vetten en bij het verminderen van koolhydraten. Dit betekent dat wanneer je wil afvallen,
zowel de inname van vetten als koolhydraten kunt verminderen.
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Gennaam: PPARG - Verhoogt de opslag van vetten
SNP ID: rs1801282 (C/G)
Het PPARG-gen speelt een belangrijke rol in vetcellen en bij de
aanmaak van nieuwe vetcellen. Deze aanmaak en regulatie
van vetcellen is weer afhankelijk van de hoeveelheid vet die jij
via je voeding binnenkrijgt. Het blijkt dat varianten van dit gen
er voor zorgen dat mensen anders op de vetten in hun voeding
reageren.
Jouw genotypering: CC
Je hebt het genotype waarin meer toename in gewicht te zien is als reactie op vet-inname.
Hierdoor kan het moeilijk zijn om gewicht te verliezen in vergelijking met mensen van een
ander genotype. Deze gevoeligheid voor vetten is wel een belangrijk aspect als je gewicht
wil verliezen.

Gennaam: TCF7L2 - Zorgt voor gevoeligheid voor een bepaald dieet
SNP ID: rs7903146 (T/C)
Het TCF7L2-gen blijkt in grote mate bij te dragen aan
gewichtsverlies in respons op een specifiek dieet. Wanneer je
gewicht wil verliezen zul je de calorie inname moeten
reduceren, of makkelijker gezegd: je zult minder moeten eten.
Als we dan kijken naar de macronutriënten dan hebben we een
keuze in minderen in koolhydraten of vetten (of beide
natuurlijk). Het blijkt dat mensen met een variant van het
TCF7L2-gen beter gewicht verliezen als zij hun vet-inname
beperken, dan wanneer ze voornamelijk minder koolhydraten
gaan eten.
Jouw genotypering: TT
Mensen met dit genotype ervaren minder goede resultaten met een dieet dat met name de
inname van koolhydraten reduceert. Wanneer je wil afvallen is het belangrijkste dat de
hoeveelheid calorieën die je per dag eet naar beneden worden gebracht. Mensen met dit
genotype ervaren geen snellere daling in BMI wanneer je voornamelijk minder koolhydraten
eet. Het is in jouw geval dus beter om voornamelijk de vet-inname te beperken.
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